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THÔNG BÁO 

Về việc kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình 

Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trực thuộc 

 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 05 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế 

kiến trúc công trình Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan trực thuộc. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang thông báo kết quả thi tuyển 

phương án thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan trực thuộc, với các nội dung như sau: 

1. Thông tin kết quả thi tuyển: 

* Phương án đạt giải nhất: 

- Mã phương án: NC2009. 

- Đơn vị dự thi: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Năm và Cộng sự. 

- Địa chỉ: số 21/14 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

2. Danh sách các phương án không được xếp hạng: 

STT Tên đơn vị 
Mã số phương án do 

Tư vấn đặt 

1 
Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây 

dựng AB&C 
VT2704 

2 
Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc và 

Trang trí nội thất ID 
NQ.2001, SM.1967 

3 
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư 

xây dựng Phan Gia ACD 

GP3004 – Phương án 1, 

GP3004 – Phương án 2 

3. Kế hoạch hoàn thiện phương án thiết kế kiến trúc và ký kết hợp 

đồng lập dự án đầu tư xây dựng: 

3.1. Đối với đơn vị có phương án đạt giải: 

- Đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Năm và Cộng sự điều 

chỉnh, hoàn thiện phương án thiết kế kiến trúc theo góp ý của Hội đồng thi tuyển, 

chú ý có bảng so sánh diện tích sàn công trình theo quy định để Chủ đầu tư xem xét, 



2 

thống nhất trước khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời gian điều chỉnh, hoàn 

thiện phương án thiết kế kiến trúc trước ngày 11/06/2021. 

- Sau khi hoàn thiện xong sẽ tiến hành thương thảo để thực hiện các bước 

tiếp theo theo quy định. 

3.2. Đối với các đơn vị có phương án không xếp hạng: 

Đề nghị các đơn vị Tư vấn có phương án không xếp hạng đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, Địa chỉ: số 837, Trần Hưng Đạo, phường 

Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 02963.853026 

để nhận kinh phí hỗ trợ chi phí dự thi 5.000.000 đồng trước ngày 11/06/2021 

(kèm giấy giới thiệu của Quý đơn vị ghi rõ nội dung nhận kinh phí hỗ trợ chi phí 

dự tuyển phương án kiến trúc). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang xin thông báo đến Quý 

đơn vị được biết. Trân trọng! 

 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị Tư vấn nêu trên; 

- Ban QLDA ĐTXD và KV PTĐT (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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